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Město Jevíčko

Palackého nám. 1, 569 43 Jevíčko
tel.č.: 464 620 511 | e-mail: jevicko@jevicko.cz

U S N E S E N Í
44. schůze Rady města Jevíčko

konaná dne 03. 08. 2020 v kanceláři starosty od 10:00 hod.

Rada města Jevíčko schvaluje
1/44R/2020 program 44. schůze rady města dne 3. 8. 2020
2b/44R/2020 objednávku fotografování města Jevíčka a zhotovení virtuální videoprohlídky památek města

fotografem panem Jaroslavem Horákem, Končínská 110, Litomyšl za nabídkovou cenu 96.800 Kč
vč. DPH

2e/44R/2020 smlouvu o výpůjčce mezi Městem Jevíčko a SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Jevíčko,
Svitavská 466, 569 43 Jevíčko, IČ: 64210693 k zapůjčení atletického hřiště na pozemku p. č.
175/3 - ostatní plocha v k. ú. Jevíčko-předměstí v době od 3. 8. 2020 do 16. 8. 2020 za účelem
pořádání hasičských závodů

3a/44R/2020 cenovou nabídku Mgr. Jaroslava Špajse, U Hřiště 1280, Ústí nad Orlicí, IČ: 04179676 na zajištění
výběrového řízení na akce "Dodávka nového pečovatelského vozidla" a "Oprava koupelny a jejího
předprostoru" za celkovou částku 32.000 Kč bez DPH

3b/44R/2020 nabídku společnosti Ernst & Young, s. r. o., Praha, IČ: 26705338 ve výši 50.000 Kč bez DPH
na administraci výběrového řízení na dodavatele nádob na sběr tříděného odpadu a bioodpadu

3c/44R/2020 nabídku společnosti Ernst & Young, s. r. o., Praha, IČ: 26705338 ve výši 60.000 Kč bez DPH
na administraci projektu „Zavedení systému door to door v Jevíčku“ v průběhu realizace

6a/44R/2020 záměr prodeje pozemku p. č. 42 v k. ú. Zadní Arnoštov
6b/44R/2020 smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.

IP-12-2011993/VB/1 mezi Městem Jevíčko a společností ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8,
405 02 Děčín na zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 4848 v k. ú. Jevíčko-předměstí, výši
jednorázové náhrady 1.000 Kč bez DPH a pověřuje starostu podpisem smlouvy

6d/44R/2020 výsledek výběrového řízení na prodej rozvodů kabelové televize ve městě Jevíčko, ve kterém
podala nejvhodnější nabídku společnost KABELOVÁ TELEVIZE CZ, s. r. o., Ruská 8, 101 00 Praha
10, IČ: 48150029 za nabídkovou cenu 3.260.500 Kč bez DPH

7b/44R/2020 zveřejnění záměru nabídky kancelářských prostor na adrese Palackého nám. 1, Jevíčko
k pronájmu pro komerční využití

Rada města Jevíčko ruší
2a/44R/2020 usnesení RM č. 4c/42R/2020 ze dne 29. 6. 2020 týkající se objednávky fotografování města

Jevíčka a zhotovení virtuální videoprohlídky památek města fotografem panem Jaroslavem
Horákem za nabídkovou cenu 72.600 Kč vč. DPH

2d/44R/2020 usnesení RM č. 5e/22R/2019 ze dne 23. 9. 2019 týkající se určení osoby Antonína Hrabala pro
vkládání údajů do pasportu dopravního značení města Jevíčka

7a/44R/2020 usnesení RM č. 5c/39R/2020 ze dne 4. 5. 2020 týkající se oprav poškození stěny RD č. p. 421
na ul. Třebovská v Jevíčku

Rada města Jevíčko odvolává
2c/44R/2020 Antonína Hrabala z komise pro dopravu, dopravní obslužnost a bezpečnost na vlastní žádost

ke dni 31. 7. 2020

Rada města Jevíčko doporučuje zastupitelstvu města
4a/44R/2020 schválit obecně závaznou vyhlášku města Jevíčko č. 2/2020, o stanovení podmínek pro pořádání,

průběh a ukončení veřejnosti přístupných kulturních podniků ve venkovních prostorech v rozsahu
nezbytném k zajištění veřejného pořádku s účinností od 1. 9. 2020
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6e/44R/2020 schválit prodej rozvodů kabelové televize ve městě Jevíčko společnosti KABELOVÁ TELEVIZE
CZ, s. r. o., Ruská 8, 101 00 Praha 10, IČ: 48150029 za nabídkovou cenu 3.260.500 Kč bez DPH

Rada města Jevíčko vyhlašuje
4b/44R/2020 výběrové řízení na obsazení pracovního místa strážník/strážnice Městské policie Jevíčko

Rada města Jevíčko pověřuje
5a/44R/2020 investičního technika zajištěním ošetření rumpálové studny na Maříně proti červotoči a zajištění

obnovení péče o rumpálovou studnu technickými pracovníky města minimálně 1 x za měsíc
6c/44R/2020 investičního technika vypracováním kalkulací na vybudování přístupové cesty v různých

variantách provedení od ul. K. Čapka po konec pozemku p. č. 4219/2 v k. ú. Jevíčko-předměstí

Rada města Jevíčko neschvaluje
5b/44R/2020 finanční spoluúčast města ve výši 11.170 Kč vč. DPH na provedené opravě příjezdové cesty

do lesa a k zahrádkám na pozemcích p. č. 1721/14 a p. č. 1721/12, oba v k. ú. Jevíčko-předměstí  

Dušan Pávek, dipl. um.
starosta 

Mgr. Miroslav Šafář
místostarosta 


